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BÁO CÁO
Kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 

6 tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; thực hiện
Chương trình Công tác của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh năm 2020, Ban
Kinh tế  - Ngân sách HĐND tỉnh  báo cáo kết quả  hoạt động 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 như sau: 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đã tổ chức các đợt giám sát, khảo sát trên
các lĩnh vực thuộc thẩm quyền và tham gia, phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban
HĐND tỉnh giám sát, khảo sát trong các lĩnh vực liên quan, cụ thể:

a) Giám sát, khảo sát phục vụ các kỳ họp HĐND tỉnh

Kỳ họp thứ 15 HĐND tỉnh (kỳ họp chuyên đề), Ban đã tổ chức giám sát trực
tiếp tại 03 cơ quan, đơn vị1. 

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh (kỳ họp thường kỳ), Ban đã tổ chức giám sát trực
tiếp tại 09 cơ quan, đơn vị2.

Trên cơ sở kết quả giám sát tại các địa phương, đơn vị liên quan, Ban đã xây
dựng nội dung báo cáo giám sát, báo cáo thẩm tra trình tại các kỳ họp. Ngoài việc
tham gia xây dựng các báo cáo thẩm tra,  Ban đã tham mưu cho Thường trực
HĐND tỉnh chuẩn bị các nội dung có liên quan trên lĩnh vực kinh tế ngân sách;
phối hợp với các Ban HĐND tỉnh giám sát, thẩm tra các Đề án, góp ý Dự thảo nghị
quyết trình tại các kỳ họp HĐND tỉnh.

Thường xuyên theo dõi, giám sát việc tổ chức, triển khai thực hiện chính sách,
pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của HĐND tỉnh đối với UBND tỉnh và các sở,
ngành liên quan thuộc lĩnh vực phụ trách của Ban theo quy định của pháp luật. 

b) Hoạt động khảo sát

Để chuẩn bị nội dung phục vụ công tác thẩm tra quyết định chủ trương đầu tư
dự án trình tại kỳ họp thứ 15, Ban đã chủ động tổ chức khảo sát các dự án khởi
công mới năm 2020 tại các huyện: Phước Sơn, Nam Giang, Phú Ninh, Nông Sơn,
Quế Sơn, Đông Giang, Tây Giang, Nam Trà My, Núi Thành.

1 Sở Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường.
2 UBND các huyện, thị xã: Tây Giang, Hiệp Đức, Điện Bàn, Phú Ninh và các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục thuế tỉnh.
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Khảo sát dự án cơ sở hạ tầng khu tái định cư, nhà ở công nhân Tam Anh
Nam, huyện Núi Thành, báo cáo kết quả khảo sát để thường trực HĐND tỉnh xem
xét, cho ý kiến theo thẩm quyền.

Khảo sát việc triển khai thực hiện các Dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo
thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh. Qua
khảo sát, Ban đã đánh giá kết quả đạt được, những mặt tồn tại, hạn chế và kiến
nghị, đề xuất một số vấn đề liên quan trong công tác chỉ đạo điều hành.

Tổ chức làm việc với các Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng tỉnh, Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Sở Y
tế, Sở Giao thông - Vận tải, Giáo dục và Đào tạo. Trên cơ sở đó, báo cáo kết quả
tổng hợp, tham mưu Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp giải trình về chấp
hành pháp luật đầu tư công và tình hình triển khai thực hiện các dự án nhóm B,
nhóm C trọng điểm trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
được HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư, đánh giá thêm về kết quả phiên
giải trình.

Tại các cuộc làm việc, Ban đã kịp thời có kiến nghị, đề xuất cụ thể với các địa
phương, các ngành nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước,
thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.

2. Công tác thẩm tra các Tờ trình, văn bản của UBND tỉnh

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban và theo phân công của Thường trực
HĐND tỉnh, tại kỳ họp thứ 15, 16 HĐND tỉnh, Ban thẩm tra 26 báo cáo, đề án, Tờ
trình, dự thảo nghị quyết do UBND tỉnh trình3.

3 - Kỳ họp thứ 15: (1) Không đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020
nguồn ngân sách tỉnh; (2) Điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư dự án xử lý nước thải vùng Đông tỉnh Quảng Nam (giai
đoạn 1) và dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam; (3) Phương án phân bổ vốn cho các
dự án khởi công mới năm 2020; (4) Phương án phân bổ nguồn tiết kiệm chi ngân sách tỉnh thuộc kế hoạch năm
2020; (5) Phân bổ kế hoạch vốn các dự án phát triển kết cấu hạ tầng giao thông gắn với phát triển vùng nguyên liệu
trên địa bàn các huyện miền núi; (6) Phương án phân bổ kế hoạch vốn các dự án khởi công mới năm 2020 sử dụng
vốn ngân sách Trung ương kế hoạch 2020; (7) Phương án phân bổ kế hoạch vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ thực
hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020 từ nguồn vốn dự phòng trung hạn; (8) Quy định một
số cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2030; (9) Cho
ý kiến chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án xây dựng nhà ở thương mại, khu đô thị thuộc thẩm quyền của HĐND
tỉnh; (10) Bổ sung danh mục thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2020 các huyện, thành phố: Duy
Xuyên, Phú Ninh, Thăng Bình, Bắc Trà My, Hội An; (11) Bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng
khoáng sản phân tán nhỏ, lẻ trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; (12) Bổ sung quy
hoạch mỏ đất san lấp phục vụ thi công dự án Hồ chứa nước Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế Sơn; (13) Quyết định
chủ trương đầu tư một số dự án thuộc thẩm quyền của HĐND tỉnh theo Luật đầu tư công năm 2019; (14) Cho ý
kiến về dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 (lần 1).

- Kỳ họp thứ 16: (1) Kết quả thực hiêṇ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hôị 6 tháng đầu năm 2020; (2) Thực hành tiết
kiêṃ, chống lãng phí 6 tháng đầu năm 2020; (3) Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020; (4) Trả lời,
giải quyết ý kiến cử tri sau kỳ họp thứ 14, Hôị đồng nhân dân tỉnh khóa IX; (5) Quyết định chủ trương đầu tư và phân bổ
vốn đầu tư các dự án nhóm B, nhóm C sử dụng vốn ngân sách tỉnh (sau khi rà soát đảm bảo khả năng nguồn lực);
(6) Dự kiến Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (cho ý kiến lần 02); (8) Dự kiến Kế hoạch đầu tư
công năm 2021; (9) Điều chỉnh Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018; (10) Bổ sung các dự án thu hồi đất và chuyển
mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dung trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020; (11) Phương
án cắt giảm dự toán chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 do dự báo ngân sách địa phương hụt thu; (12) Quy định
nôị dung, mức chi từ ngân sách nhà nước thực hiêṇ các hoạt đôṇg khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
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Nhằm nâng cao chất lượng trong công tác thẩm tra, Ban đã chủ động tham gia
ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo, thu thập thông tin, tài liệu. Các kiến nghị của
Ban được cơ quan soạn thảo tiếp thu, bổ sung, chỉnh sửa trong nội dung các Tờ
trình, dự thảo Nghị quyết. Hoạt động thẩm tra của Ban được tiến hành đảm bảo
đúng trình tự, thủ tục, phát huy được trí tuệ tập thể, đóng góp nhiều ý kiến khách
quan, nêu rõ quan điểm, giúp các đại biểu HĐND tỉnh có thông tin để xem xét,
quyết định những vấn đề quan trọng về phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

3. Một số hoạt động khác.

Lãnh đạo Ban tham mưu thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến các vấn đề phát
sinh giữa 02 kỳ họp để trình HĐND tỉnh về một số vấn đề liên quan trên lĩnh vực
kinh tế - ngân sách như: cho ý kiến về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai
đoạn 2016-2020 đối với dự án Bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích Chùa Cầu; phương
án sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước năm 2019 còn lại; rà soát thủ tục chấp
thuận chủ trương đầu tư một số dự án khu đô thị tại Đô thị mới Điện Nam – Điện
Ngọc, thị xã Điện Bàn; việc sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô
chuyên dùng (trừ lĩnh vực y tế) đối với cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của
tỉnh; rà soát các thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị Yến Hà My;
điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư dự án khu đô thị QNK I tại Đô thị mới
Điện Nam – Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn; rà soát các thủ tục liên quan việc lựa
chọn đơn vị thi công theo hình thức chỉ định thầu đối với công trình Gia cố đê bao,
hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử
lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc; tham mưu làm việc với các sở, ngành rà soát
các nội dung liên quan việc cắt giảm dự toán chi ngân sách năm 2020 do dự báo
ngân sách địa phương hụt thu, trên cơ sở đó tham mưu Thường trực HĐND tỉnh
cho ý kiến về việc cắt giảm kinh phí chi thường xuyên, giãn tiến độ các dự án đầu
tư công.

Lãnh đạo Ban tham gia đoàn kiểm tra, giám sát năm 2020 của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy; tham dự họp UBND tỉnh khi có nội dung liên quan đến lĩnh vực phụ
trách; tham dự các cuộc hội nghị, hội thảo khác có liên quan; thăm và tặng quà các
đối tượng chính sách nhân các ngày lễ lớn; thăm hỏi tình hình đời sống nhân dân ở
một số địa phương.....

Thực hiện thông tin, báo cáo, tổ chức họp Ban định kỳ theo đúng quy định để
thông qua các báo cáo thẩm tra, đánh giá kết quả hoạt động của Ban trên các lĩnh
vực được phân công theo dõi. Trưởng Ban, phó Trưởng ban chuyên trách duy trì
tốt chế độ họp Ban theo quy chế hoạt động; tham gia tiếp công dân định kỳ cùng
Thường trực HĐND tỉnh.

4. Đánh giá chung

a) Những kết quả đạt được

Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh bám sát
chương trình, kế hoạch đề ra, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện các hoạt
động giám sát, khảo sát theo quy định. Tăng cường các hoạt động khảo sát thực tế,
chú trọng vào những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong phát triển kinh tế được cử tri,
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dư luận quan tâm. Báo cáo kết quả giám sát, khảo sát đã đánh giá những mặt đạt
được, mặt chưa được, nguyên nhân và giải pháp khắc phục trong thời gian tới đối
với nội dung được khảo sát, giám sát; đồng thời chuyển các kiến nghị của các địa
phương, đơn vị đến Thường trực HĐND và UBND tỉnh từ đó góp phần giải quyết
kịp thời những khó khăn, vướng mắc, thực hiện tốt các Nghị quyết của HĐND tỉnh
đề ra.

Nội dung các báo cáo thẩm tra thể hiện rõ được quan điểm, chính kiến của
Ban, mang tính phản biện, phát huy trí tuệ tập thể và được  Thường trực  HĐND
tỉnh thống nhất.

Phối hợp với các Ban HĐND tỉnh trong các hoạt động giám sát, khảo sát, làm
việc và thẩm tra một số nội dung phục vụ kỳ họp; bố trí chương trình công tác hợp
lý, tránh việc chồng chéo và đảm bảo hiệu quả. Hầu hết các cuộc giám sát của Ban
đều có sự tham gia của đại diện Thường trực, các Ban của HĐND tỉnh, một số ban
ngành liên quan. Do đó, kết quả giám sát của Ban luôn được sự đồng thuận cao.

b) Những tồn tại, hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh vẫn còn những tồn tại, hạn chế nhất định:

- Một số báo cáo, đề án của UBND tỉnh gửi tới Ban chậm so với quy định của
pháp luật, có những văn bản sát ngày diễn ra kỳ họp nên không kịp thời cung cấp
tài liệu cho thành viên Ban nghiên cứu, kiểm chứng, điều này dẫn đến chất lượng
của một số báo cáo thẩm tra còn có mặt hạn chế.

-  Một vài thành viên Ban chưa dành nhiều thời gian cho công tác giám sát,
khảo sát thực tế nên ảnh hưởng nhất định hiệu quả hoạt động của Ban trong 6
tháng đầu năm.

- Việc theo dõi, kiểm tra và đôn đốc các cơ quan liên quan, địa phương thực
hiện kiến nghị sau giám sát chưa được thường xuyên.

II. HOẠT ĐỘNG TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2020 

1. Hoạt động giám sát, khảo sát 

a) Giám sát, khảo sát phục vụ kỳ họp

Tiếp tục chủ động khảo sát nắm tình hình, thu thập thông tin đa chiều để thực
hiện tốt nhiệm vụ thẩm tra các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết phục vụ các kỳ
họp theo Luật định và phân công của Thường trục HĐND tỉnh. Tiếp tục tham gia,
phối hợp ngay từ đầu với các cơ quan soạn thảo trong xây dựng các đề án, chương
trình, cơ chế, chính sách, cụ thể như sau:

- Tổ chức giám sát, khảo sát tình hình thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế năm 2020 và một số báo cáo, đề án trình kỳ họp chuyên đề (nếu có) và
kỳ họp thường kỳ cuối năm.

- Giám sát việc giải quyết ý kiến cử tri về lĩnh vực kinh tế (đối với các nội
dung UBND tỉnh đã trả lời tại kỳ họp thứ 14) để báo cáo kết quả giám sát tại kỳ
họp cuối năm 2020.
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- Tổ chức giám sát tại một số cơ quan, đơn vị về các nội dung liên quan lĩnh vực
Ban phụ trách phục vụ các kỳ họp theo luật định.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng các báo cáo thẩm tra giúp HĐND tỉnh có
thêm thông tin trong quá trình thảo luận, xem xét các báo cáo và thông qua dự thảo
nghị quyết tại các kỳ họp.

Phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh để triển khai
các hoạt động giám sát phục vụ kỳ họp cuối năm 2020.

c) Hoạt động khảo sát khác

- Khảo sát kết quả thực hiện một số đề tài khoa học ứng dụng vào thực tiễn
cuộc sống.

- Khảo sát tiến độ thực hiện một số dự án đầu tư công nhóm B trên địa bàn.

- Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐND
ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định
mức chi thường xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương năm 2017,
năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách mới theo quy định của Luật Ngân sách nhà
nước.

- Khảo sát đánh giá tình hình thực hiện Nghị quyết số 183/2015/NQ-HĐND
ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ chi
đầu tư phát triển từ nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản tập trung giai đoạn 2016-
2020.

- Khảo sát công tác quản lý và thực hiện quy hoạch đô thị trên địa bàn tỉnh.

- Khảo sát tình hình sản xuất, đời sống của nhân dân tại một số địa phương.

- Khảo sát một số nội dung do Thường trực HĐND tỉnh giao (nếu có).

2.  Các hoạt động khác

- Tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh tổ chức chuyến công tác về khảo sát
thực tế một số nhà máy xử lý rác thải ngoài tỉnh.

- Tham gia tiếp xúc cử tri sau kỳ họp giữa năm.

- Phối hợp, tham gia Đoàn giám sát, khảo sát của các Ban HĐND tỉnh theo
chương trình, kế hoạch.

- Theo dõi tình hình triển khai, thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh
trong lĩnh vực kinh tế - ngân sách; đôn đốc các sở, ngành, địa phương thực hiện
các kiến nghị sau giám sát của Ban.

- Thực hiện tốt các hoạt động thông tin, báo cáo, hội họp theo định kỳ và một số
nhiệm vụ khác theo sự phân công của Thường trực HĐND tỉnh.

- Ngoài các nội dung nêu trên, căn cứ vào tình hình thực tế trong quá trình
công tác, Ban Kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh sẽ điều chỉnh, bổ sung chương trình
hoạt động phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ đặt ra.
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Trên đây là báo cáo kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6
tháng cuối năm 2020 của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh, kính báo cáo Hội
đồng nhân dân tỉnh./.

Nơi nhận:
- TT HĐND;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP; TH.
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao
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